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 Verslag  regionaal overleg 15 juni 2017          
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag :  http://logokempen.be/content/over-logo-kempen 

Locatie: Geel: ’t Vooruitzicht Pas 100 – 2440 Geel: 9u30 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 
1 Milieu & Gezondheid 

a. Warmteplan 
b. Demowoning 

2 Gezonde Gemeente 
a. Indicatorenbevraging 
b. Verkiezingen 2018 

3 Week van de Keigezonde Kempen 
a. Stand van zaken 

4 Gezonde Scholen 
a. Tutti Frutti en Melk op School 
b. Gouden Link 

5 Varia 
6 Rondleiding in T’Antwoord vzw (vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting) 

 

 
1. Milieu & Gezondheid 

- Warmteplan 

• Nieuw warmteactieplan van de Vlaamse Overheid dat vanaf de zomer 2017 in werking 
treedt. 

➢ Loskoppeling van de vroegere hitte en ozon-campagne 
➢ De overheid wil sneller communiceren bij verschillende fases van warmtepeiling. 
➢ Communicatie naar kwetsbare doelgroepen (ouderen, kinderen, sociaal 

geïsoleerde,…) en professionals die werken met die doelgroepen. 
➢ De focus ligt voornamelijk op ‘zorg voor anderen’ 

• Waarom? 
➢ De bevolking is vaak niet bewust van negatieve gezondheidseffecten. (zie PPT 

gezondheidseffecten) 
➢ Warmte-gerelateerde gezondheidseffecten grotendeels voorkomen. 
➢ Mensen weerbaarder maken voor stijgend aantal warme dagen. 

• 3 Fases: Zie PPT 
➢ Waakzaamheidsfase         Vlaams actieplan 
➢ Waarschuwingsfase          Vlaams actieplan 
➢ Alarmfase                            Federale overheid 

• Mailing : inschrijven voor waarschuwingsmail kan via: http://warmedagen.be/contact. Ruth 
contacteert alle ambtenaren nog per mail. 

• Vragen/opmerkingen 
➢ Het is niet voorspelbaar hoeveel blokken met verhoogde temperatuur er per jaar 

opgebouwd worden. 
➢ Campagnewebsite: www.warmedagen.be 
➢ Dit jaar ligt de focus op zorg voor ouderen. In de volgende jaren komen ook andere 

groepen meer aan bod. 

http://warmedagen.be/contact
http://www.warmedagen.be/
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➢ Wat kunnen intermediairen doen? 
✓ Sommige gemeenten en rusthuizen hebben al een intern stappen-/warmteplan. 

In de gemeente volgt de preventiedienst dit vaak op. 

✓ Organiseren van lokale acties:  

✓ Sensibiliseren via bv. folders en affiches en korte en lange artikels voor het 

gemeentelijk infoblad. 

- Demowoning gezocht: gezond (t)huis 

• LOGO Kempen zoekt een gemeente of organisatie die een woning als levensechte 
demonstratieruimte wil inrichten tijdens de Week van de Keigezonde Kempen (1-7 maart 
2018). 

• Het huis is een voorbeeld om goede en slechte elementen van een gezond binnenmilieu aan 
te kaarten. Er kunnen echter ook andere gezondheidsthema’s aan bod komen, valpreventie, 
… 

• Stad Turnhout richtte vroeger geen huis in maar bouwde in een decor een ruimte/kamer op. 
 

2. Gezonde Gemeente 
- Indicatorenbevraging 

• Zie PPT voor overzicht  

• Vragen/opmerkingen 
➢ De sterretjes duiden antwoorden aan waarbij een significant verschil is in de uitslag 

tussen centrum- en niet-centrumsteden. In onze regio is 1 stad als centrumstad 

erkend: Turnhout. 

➢ Percentage die een frisdrankautomaat hebben bv. sportinfrastructuur 35%. Naar 

scholen toe is er een aparte bevraging. Hiernaast vind je de linken naar het 

scholenrapport - drankenaanbod 

o  Basisonderwijs: 

http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/Kieskeurig/Vigez17-

KK-infographic-drank_BaO.pdf 

o Secundair onderwijs: 

http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/Kieskeurig/Vigez17-

KK-infographic-drank_SO.pdf  

➢ Als het thema gezondheid onder de bevoegdheid van de gemeente zit, wordt de 

indicatorenbevraging daar door de ambtenaar ingevuld. Alhoewel er vaak een 

samenwerking is met OCMW,  scoort het OCMW slechter omdat er geen gegevens 

doorgegeven kunnen worden via deze weg.  Deze vertekening van het beeld werd 

gemeld aan VIGeZ. 

➢ In centrumsteden is er vaak meer burgerparticipatie, meer middelen en meer 

mensen die ingezet kunnen worden waardoor er betere resultaten zijn. Daarom is 

het nodig om beleidsaanbevelingen door te geven aan de overheid. Turnhout is in 

onze regio centrumstad.  Via deze link lees je meer over de bepaling centrumstad: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrumstad 

- Verkiezingen 2018 

• Kernboodschap: Maak werk van een gezonde(re) gemeente 

• Het werkplan om het gezondheidsbeleid tijdens de verkiezingen te promoten wordt 
opgesteld. Op 19/06/2017 krijgen we normaal meer informatie over de methodieken van de 
verkiezingen. Zo ja, zorgen we jullie zo snel mogelijk de info.   

• In augustus of ten laatste begin september ontvang je van ons meer info. 
 
 
 
 

http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/Kieskeurig/Vigez17-KK-infographic-drank_BaO.pdf
http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/Kieskeurig/Vigez17-KK-infographic-drank_BaO.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrumstad
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3. Week van de Keigezonde Kempen: stand van zaken 
- Partners: ondertussen dragen 20 partners hun steentje bij. Je vindt ze in het overzicht. 
- Timing:  
- Comunicatie 

• De facebookpagina is actief vanaf september 

• Het artikel voor het infomagazine is dan ook beschikbaar. 

• We werken nog aan het sjabloon voor affiches en flyer 

• We zorgen voor een eye-catcher. Hierbij stellen we een complimentenboom voor waarin 
polsbandjes opgehangen worden die gezinnen kunnen plukken voor elkaar.  

• We zoeken nog een vliegende reporter die tijdens de actieweek de evenementen in de kijker 
zet. 

• We stellen onze www.gezondekempen.be voor. 
- Registreren op www.gezondekempen.be 

• Actieweken: op dit ogenblik zijn er 2 actieweken geregistreerd 
➢ Week van de Keigezonde Kempen 
➢ 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

• Inspriratiegids waarin acties van onze partners ( zie overzicht) geregistreerd worden 
➢ Hierin kan je inspiratie opdoen om iets te organiseren in je gemeente. 
➢ Dit is dus een luik dat door LOGO Kempen en de partners wordt aangevuld. 

• Overzicht acties in de Kempen in het tabblad ‘agenda’ 
➢ Als je actie organiseert die in het gezondheidskader past, kan je die hier toevoegen. 

Wij houden toezicht dat de acties in het juiste kader worden toegevoegd. 
➢ Je kunt deze activiteit al dan niet linken aan een actieweek 

• Daarnaast is er een kalender van de evenementen en een kadering op de map van de 
Kempen. 

• We stellen gratis promotiematerialen ter beschikking die kaderen in gezondekempen.be. 
- Vragen/opmerkingen 

• Heeft het zin om acties van de 10-daagse in te vullen? De website wordt pas in het najaar 
bekend naar de bevolking toe. Als inspiratie om gemeentelijke acties op te zoeken is het wel 
nuttig.  

• De inspiratiegids op de website van LOGO blijft nog bestaan.  
 

4. Gezonde Scholen 
- Tutti Frutti en Melk op School 

• Tutti Frutti-project stopt in de huidige vorm. In de plaats hiervan wordt een nieuw project 

‘schoolfruit, -groenten en melk’ voorgesteld. 

• De lancering gebeurt al snel, nl. in augustus 2017. 

• Scholen hebben alle info, onder meer over de nieuwe subsidieregeling,  ontvangen. 

Basisonderwijs en BSO 

➢ 10 weken één portie groente/fruit en /of één portie melk per leerling per week 

terugbetaald. 

Basisonderwijs en BSO met meer dan 30% kwetsbare leerlingen 
➢ 20 weken één portie groente/fruit en /of één portie melk per leerling per week 

terugbetaald. 
Hoeveel? 

➢ Melksubsidie 
✓ 1 x 2,00 eur – 1 portie melk per leerling gedurende 10 weken 
✓ 1 x 4,00 eur - 1 portie melk per leerling gedurende 20 weken 

➢ Groenten- en fruitsubsidie 
✓ 1 x 3,00 eur – 1 portie groente/fruit per leerling gedurende 10 weken 
✓ 1 x 6,00 eur - 1 portie groente/fruit per leerling gedurende 20 weken 

 
 

http://www.gezondekempen.be/
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• Wat kunnen gemeentes doen om hun scholen te ondersteunen? 

➢ Vosselaar en Beerse betalen de helft van het schoolfruit voor alle scholen. Beerse 

doet de aanbesteding hiervoor daarom is het spijtig dat in september pas bekend is 

wie meedoet. De aanbestedingen moesten in mei gedaan worden. Gelukkig dat het 

huidige contract nog een jaar loopt. De gemeente rekent een percentage af aan de 

scholen. Ook fruit voor gemeentepersoneel en mensen in armoede is in het budget 

opgenomen.  

De scholen ontvangen dan 1 keer per week fruit (gevarieerd). Scholen hebben vaak 

ook schilouders voor de kleinsten. 

➢ VIGeZ lijst opnieuw alle leveranciers op en onderhandelt dan ook over de 

prijsbudgetten. Colruyt levert kwalitatief goed en goedkoop fruit maar levert niet. 

De gemeente neemt dan de logistieke taak op voor de levering aan de scholen. 

➢ Waarom late communicatie? Overheid stond er op om dit in het schooljaar 2017-

2018 al te implementeren. 

➢ Mol: gemeentelijke basisscholen hebben een sportweek en dan voorziet de 

gemeente in fruit (enkel gemeentelijke scholen). 

- Gouden Link 

• Website ontwikkelt na een welzijnsbevraging (welzijn en gezondheidsgedrag) van scholen. 

Het is een inspiratiegids voor een gezondheidsbeleid op school. Het platform biedt  een 

bundeling van acties naar scholen toe aan. Partners: VLESP, SENSOA, Eetexpert, Kind & 

gezin,… 

• Het rapport van de welzijnsbevraging aan scholen is ook te vinden op de site. Enveloppen 

voor deelnemende scholen met de analyse van deze bevraging worden meegegeven aan de 

aanwezige ambtenaren. 

• Wat is verschil met de website gezondeschool.be? Waarom een nieuwe website 

ontwikkelen, waarom dubbel werk?   

➢ De gouden link is provinciaal ontwikkeld en de provinciale materialen zijn niet altijd 

Vlaams verkrijgbaar. De goudenlink is eerder een praktische tool. 

➢ Gezonde school houdt methodieken in.  

- Kalenders voor basis- en secundair onderwijs met belangrijke data rond gezondheid en koppeling 

met methodieken van LOGO Kempen. 

• CLB’s verspreiden de kalenders in de scholen. 1 per school 

• Kalenders kunnen bijbesteld worden. Aparte voor BaO en SO 

 

5. Varia 
- Gemeente Beerse informeert of het thema van de 10-daagse in 2018 ook ‘veerkracht’ is. 

De slogan willen we alle jaren uitdragen met als focus in 2018 ‘Vind jezelf ok’. De focus verandert elk 
jaar. 
 

6. Rondleiding in T’Antwoord vzw (vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting) 
 

 
 

Dinsdag 19 september 2017   Geel 

Donderdag 14 december 2017   Turnhout 

 

 Aansluitend: Rondleiding ’t Antwoord Turnhout 

 


